
ECONOMISCHE NALEZINGEN EN BERICHTEN. 

Brochure van de Vereeniging ,,Het Yr~e Ruilverkeer." 

N °. 46. E~[IGRATLE EN W~,RKLOOSHEID. 

In den laatsten tijd wordt van protectionistische zijde opnieuw 
de aandacht gevestigd op de omstandigheid, dat ta] van 
Nederlandsche arbeiders de oostelijke grenzen overtrekken om 
ill Duitschland werk te zoeken. 

Zoo schreef de Standaard in haar nummer van 26 Augustus 
her volgende : 

Terwijl vroeger de Duitschers over onze grenzen kwamen 
om in onze oostelijke provinci~n werk te vinden, zien wij 
het thans voor onze oogen, dat door de autoriteiten, 
door de besturen van groote gemeenten in ons land, 
arbeiders, van bier naar Duitschland, her land van de 
protectie, gezonden worden, omdat hier niet, maar ginds 
wel werk en brood voor hen is. 

Dit is een feit, waarop niet genoeg de aandacht ge- 
vestigd kan worden, omdat bet zoo nadrukkelijk bewijst, hoe 
de vrijhandelspolitiek geen nationale politiek is; . . . . .  

De strekking is duidelijk: Overvloed van werk in bet 
beschermde Duitschland, werkloosheid in her vrijhandelsgezinde 
Nederland ; remedie : protectie ! 

Zelfs wordt naar cijfers gegrepen om de redeneering, waarvan 
men blijkbaar zelf voelt dat er een steekje aan los is, wat 
schijn van juistheid te geven. 

Zoo wordt in een der protectionistische geschriften tier Tarief- 
vereenigiug her volgende beweerd: 

Her is merkwaa~dig hoezeer het aantal vreemde ook 
Nederlandsehe arbeiders in Duitschland in de laatste jaren 
is toegenomen. 

Uit de Statistiek van de verdeeling der Pruisische 
bevolking naar de moedertaal blijkt, dat er in 1890 in 
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Pruisen ruim 40000 Nederlandseh sprekende ingezetenen 
waren, maar op 1 December 1900 reeds 77413 en op 1 
December 1905 zelfs 84555. Sedert is her aantal hog 
belangrijk vermeerderd - -  (men schat bet aantal thans in 
Duitsehlaud wonende Nederlanders op ruim 88000 tegen 
ongeveer 80000 Duitschers in N e d e r l a u d ) -  er zijn er ook 
velen, die in Nederland gevestigd blijven, maar toch 
feitelijk in de Duitsche nijverheid of landbouw hun levens- 
onderhoud geheel of grooteudeels verdienen. 

En met een beroep op den goeden ouden tijd wordt 
eenvoudig beweerd, dat ,~veertig jaren geleden een groot 
,~deel der Duitsche arbeiders naar her buitenland moest trekken 
~,om werk te vinden,~ en dat Duitseh[and ,~zijne iuwoners niet 
,~meer naar buiten behoeft te zenden om den kost te ver- 
,~dienen.# 

En ook door den heer Jhr. van Citters is in de vergadering 
van de 2 d~ Kamer van 15 October jl. bij de behandeling van 
de interpellatie-Troelstra de thans bier te 1nude bestaande werk- 
loosheid gebruikt als argument voor de protectie. Niettegenstaande 
deze protectionist toestemde dat ,~er op dit oogenblik in 
Duitschland en Amerika gebrek ann werk is,,, hield hij vol dat 
,,onder normale omstandighedeu in die landen ook voor onze 
,~Nederlandsehe werklieden werk te vinden is, dat zij hier niet 
,,kunnen krijgen.,l Ook hier dus een voorstelling van zaken als 
zou de bestaande werkloosheid ann de vrijhandelspolitiek zijn te 
wijten, en dat ,,door bevordering van den nationalen arbeid 
blijvende verbetering,, kan women gegeven. 

Tegen deze voorstelling van zaken past een ernstig protest, 
evenals tegen de wijze, waarop de cijfers worden gebruikt. 
Immers, er wordt gesproken van de 88.000 , , N e d e r l a n d s e h  
s p r e k e n d e  i n g e z e t e n e n  in  P r u i s e n , ~  (war trouwens 
,/Duitsehland,~ moet zijn), terwijl de indruk gewekt wordt, dat 
dit cijfer het aantal a r b e i d e r s betreft, die hier te lande geen 
werk hebben kunnen vinden. 

Bovendien, de greep naar de cijfers is een misgreep. Wenseht 
men de emigratie-cijfers als bewijs voor den omvang van de 
werkloosheid te gebruiken, clan ziet bet er kwaad uit voor 
Duitschland zelf en mitsdien ook voor de protectie. 
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Volgens de Duitsche volkstelling van 1 December 1900 toch 
bevouden zieh niet minder dan 3.679.906 Duitsehers in her 
buitenland, terwijl in totaal 8~8.597 vreemdelingen in Duitschland 
werden geteld. Tegen ggn in Duitsehland werkzoekend vreemdeling 
trokken er minstens 3 Duitschers uit! Volgens de protectionistisehe 
redeneering hebben die bijna 3~ millioen Duitsehers hun land 
verlaten, omdat zij in Duitschland geen werk, dus geen brood, 
konden vinden ! 

Dat de 1)rotectie ook in Amerika niet brengt de ,,overvloed 
van werk,/, kan women afgeleid uit de cijfers betreffende den 
uittocht van derde klasse-passagiers, die in 1906 en 1907 uit 
dat land zijn vertrokken. 

Periode. 

1906. 

Britsehe Vaste- 
hjnen,  landsche 

l i j nen .  
i 

Jan.--Juli. 
Aug.--Dec. 

Totaal 

42.528 79.119 
32.176 60.754 

Totaal 321.635 

1907. 

Mddde!- Britschel Vaste- Middel- 
lanasene  .. . tl hJnen, landsohe landsche 
njnen. If .... I lijnen, lijnen. 

32.860 50.643 99.953 43.254 
74.198 56.085 131.049 145.243 

Deze cijfers doen zien, dat het aantal derde-klaspassagiers, 
waartoe vni. arbeiders behooren, van 321.636 in 1906 toenam 
tot niet minder dan 526.227 in 1907. Een vermeerdering 
derhalve van meet dan 200.000. Het komt ons voor dat deze 
cijfers wijzen o 1) toeneming van werkloosheid. En past men nu 
de redeneering van onze protectionisten toe o 1) Amerika, dan 
blijft er niet anders over dan dat deze werkloosheid ann de 
protectie is te wijten. - -  

Hoe staat her nu met de 30.000 Duitschers in Nederland? 
Volgens de bovenvermelde Duitsehe volkstelling warener  in 
totaal 31.654 Duitsehers in ons land, waarvan 16.588 mannen 
en 15.066 vrouwen. In 1890 bedroeg hun totaal aantal minder, 
te weten I~8.78~. Een toeneming dus van Duitsehers in Nederland. 
Nederland biedt dus thans zelfs ann vreemddingen een ruimer 
arbeidsveld ann dan vroeger. En is het met onze nijverheid zoo 
sIecht gesteld, als de protectionisten weI willen doen gelooven? 
Van de 11.654 mannelijke Duitschers, voor wie eerie s1)litsing 
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naar de beroepen wordt medegedeeld, waren er o.a.  werkzaam: 

in de landbouwbedrijven 1362 d. i. 11.7 pCt. 
handel . . . .  2688 
verkeer . . . .  848 
nijverheid 4668 
vrije beroepen, huis- 

dienst eet. . 2088 

- 28 , 
- 7.3 , 
, 49 ,, 

- 17.9 - 

Nu mag toeh worden gevraagd, hoe met de bewering dat 
onze industrie kwijnt, is te rijmen bet felt, dat van deze bier 
werk vindende Duitsehers niet minder dan 40 loCt. in de nijverheid 
den kost kunnen verdienen. 

En nu de vreemdelingen in Duitsehland? 
Volgens onze proteetionisten zijn de naar Duitschland getrokken 

:Nederlanders uit honger over de grenzen gegaan; omdat hier 
wegens den vrijhandel geen werk en dus geen brood voor hen 
was te vinden. Men mag dus verwachten dat in besehermde 
landen de zaak anders zal staan, dat m. a. w. in de proteetionistisehe 
landen geen toeneming van emigratie zal zijn. Doeh de volgende 
eijfers toonen aan, dat deze verwaehting onjuist is. 

Van de vreemdelingen in Duitsehland waren afkomstig: 
in 1871 in 1 9 0 0  toeneming 

uit Oostenrijk 75.702 390.964 416 pCt. 
. Rusland 14.535 46.967 21~4 . 
. Itali~ 4.019 69.738 1635 . 
,i ~rankrijk ~.671 20.478 338 . 
, Nederland 2~.04~ 88.085 299 , I  

Hieruit blijkt, dat de toeneming van degenen, die volgens 
onze pro#,ectionisten uit honger naar DuitscMaud zijn getrokken, 
her sterkst is in . . . .  Oostenrijk, Itali~, Frankrijk, dit zijn 
. . . .  protee~ionistisehe landen I 

Gaat men voorts ha,  welk aandeel de landen in de totale 
immigratie in Duitschland hebben, dan blijkt dat Oostenrijk 
bovenaan staat met 50 pCt. terwijl Nederland's deel 11 pCt. 
is. Oostenrijk huldig~ proteetie, Nederland vrijhandel! 

Doeh er is meer. Men zal het niettemin kunnen betreuren, dat 
er dan toeh 88.085 .Nederlandsch-sprekende~, personen zieh in 
Duitsehland bevinden, en met onze protectionisten de verzuehting 
kuanen slaken dat her . reel  beter zou zijn dat deze arbeiders 
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zieh niet op vreemden bodem behoefden te begeven, ver van 
reel war hun dierbaar is". Her ware echter tot een juiste 
waardeering der eijfers niel overbodig geweest indien onze 
protectionisten er bij hadden gezegd, dat een t~Nederlandsch- 
sprekendu persoon niet gelijk mag worden gesteld met een 
uarbeider~, dat bovendien onder die ruim 88.000 ook zijn 
begrepen 35.105 vrouwen, 13.561 personen beneden 15 jaar 
en bovendien alle personen, die zieh uit de Nederlandsche 
koloni~n naar Duitschland begaven. Bovendien mag uiet worden 
vergeten, dat het eijfer 88000 een winter tel l ing betrof. Dit 
wil dus zeggen, dat daaronder tal van landarbeiders zijn begrepen, 
die in her voorjaar, den zomer en in her najaar in Nederland 
werk vinden in hun eigen yak, doeh gedurende de wintermaanden 
in de Duitsehe. mijnen gaan werken or, tijdens de gedwongen 
seizoenslapte hier te landd, giuds er iets bij te verdienen. Nu 
onze proteetionisten, natuurlijk onwillekeurig, verzuimden bij 
hun cijfers deze toeliehting te geven, is her wellieht niet over- 
bodig op die onmisbare bijzaken eens de aandaeht te vestigen. 

Doch ook omtrent de herkomst van in Duitschland werkzame 
a r b e i d e r s kunnen onzerzijds cijfers worden medegedeeld. 

waren werkzaam 
In de l a ~ d b o ~ w  . . . . . . .  24314 Oostenrijkers 

20092 
11054 

# b o u w v a k k e n  . . . . . .  2 2 0 7 6  

16596 
5886 

u k l e e d i n g  e ~  r e i n i g i n g  21769 
2179 
1744 

, ,  a t e e ~ -  e n  a w , ' d a o e r k e n  1 0 2 1 1  

8362 
1166 

,, me~aalinduz#rie . . . . .  11397" 
1530 

, T e x ~ i e l i n d u ~ r i e  . . . . .  1 0 9 1 6  

1642 
# H a n d d  . . . ~ . . . .  16557 

2433 

~ussen 
Nederlanders 
Italianen 
Oostenrijkers 
Nederlanders 
Oostenrijkers 
l~ussen 
Nederlanders 
Oostenrijkers 
Italianen 
NederIanders 
Oostenrijkers 
Nederlanders 
Oostenrijkers 
Nederlanders 
Oostenrijkers 
Nederlanders 
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Volgens het protectionistiseh betoog geven deze cijfers niet 
den iudruk dat in de beschermende landen Oostenrijk, Rusland, 
Italifi volop werk is te vinden. En wanneer m e n -  gelijk onze 
protectionisten d o e n -  uit de emigratic-cijfers de omvang van 
werkloosheid wenscht te bewijzen, dan meet her vooral in Itali~ 
- - d a n k  zij de p r o t e c t i e -  droevig gesteld zijn; immers her 
her aantal personen, die her 1and verlieten, bedroeg in 1896 
197000 en was in 1905 gestegen tot niet minder dan 479000. 

Ten slotte mogen nog enkele eijfers worden medegedeeld 
omtrent her aantal vreemdelingen, die in de Dnitsche mijnen 
werken. De Nederlandsehe Consul te Essen (l~hur) deelde hier- 
omtrent de volgende gegevens mede: 

1904 1906 

Oostenrijkers . . . . .  11.110 14.218 
Italianen . . . . . .  2.551 2.762 
Nederlanders . . . . .  3.031 3.081 
Uit andere landen 1.080 1.102 

Her totale aantal steeg dus van 17.772 tot 22.163; en terwijl 
het aandeel der Oostenrijkers klom van 62.5 op 62.7 percent van 
her totaal, daalde dat der Nederlanders van 17.1 op 14.5 percent. 

In de Nederlandsche mijnen klom her aantal vreemdelingen 
(Duitschers vooral) van 16.3 tot 19.64 percent van her totaal 
gedurende de jaren 1905--1907 

Opmerking verdient ook, dat de emigratie van arbeiders 
uit de oostelijke provincifin van Duitschland, waar de landbouw 
door hooge graanrechten beschermd wordt, naar de mijndistricten 
zeer sterk is. 

Hun aantal bedroeg nl. in 1902 77.675 
. 1903 82.667 
. 1904 88.758 
. 1905 91.195 
,I 1906 96.837 

Past men dus de protectionistische redeneering toe op deze 
cijfers, dan ziet her er kwaad uit veer Duitschland's landbouw- 
districten; de cijfers zouden dan bewijzen, dat de landarbeiders 
allerminst van de landbouw-protectie voordeel genieten. 

Wij staken hiermede de opsomming van cijfers. Genoeg om 
aan te toonen dat bet niet aangaat de emigranten zonder meet 
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voor te stetlen als ,,arbeiders, die door de autoriteiten her land 
,,uit worden gewezen, omdat hier geen werk en geen brood 
voor hen is,. Wij voor ons zijn van meeniug, dat wie zijn 
zaak met zulke argumenten meent te moeten verdedigen, te reel 
wil bewijzen, en zich schuldig maakt ann onjuiste voorliehting 
van de publieke opinie. 

De waarheid is, dat, behalve werkloosheid, tal van andere 
oorzaken kunnen bestaan voor emigratie, dat ook arbeiders niet 
uitsluitend uit honger naar andere landen vertrekken; dat her 
argument der proteetionisten, gelijk onze cijfers doen zien, 
veeleer pleit tegen dan v66r de bescherming. 

Wij meenen ten slotte dat ook zij die de ,,bevordering van 
den nationalen arbeid,/ tot een leus trachten te maken, goed 
sullen doen zich steeds te herinneren de woorden van den 
Minister van Binnenlandsehe Zaken, ter gdegenheid van ge- 
noemde interpellatie gesproken : ,/Ik zal nooit beweren dat protectie 
in staat is het gevaar voor werkloosheid weg te nemen. Dat is 
werkelijk in strijd met de ondervinding,/. Zoo is her ook inderdaad. 

N °. ~7. INVLOED VAN BESCHERMENDE RECHTEN OP DE PRI~ZEN. 

Door hen, die tariefsherziening bepleiten als middel om onze 
nijverheid tegen bet buitenland te beschermen, is herhaaldelijk 
beweerd, dat, als gevolg van hoogere inkomende rechten, de 
prijzen in ons eigen land zullen dalen en buitendien onze 
nijverheid gemakkelijker dan thans een afzetgebied in den 
vreemde zal vinden. 

Verhooging van inkomende rechten en toch prijsverminderingl 
Eene vermindering, terwijl men zou meenen dat wordt bij- 
gevoegd! OnwilIekeurig denken wij als tegenstelling ann her 
welbekende raadsel: war wordt grooter als men er afneemt! en 
waarop her antwoord luidt: de put. 

Waarop steunt de bewering der tariefhervormers? 
Onze nijverheid, zoo wordt van die zijde beweerd, heeft voor 

artikelen die hier te lande vervaardigd worden, te kampen met 
de mededinging van her buitenland, dat als gevolg van ons 
laag tarie6, ons met zijne goederen overstroomt. Her afzetgebied 
voor de Nederlandsche nijverheid wordt daardoor nog meer 
beperkt en als gevolg daarvan moet de voortbrenging onder 
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ongunstige voorwaarden gesehieden. Bemoe ie l i j k -  zoo wordt 
van die zijde gewenscht - -  den invoer en onze nijveren zullen 
volop werk hebben, groote fabrieken oprichten, de kosten der 
voortbrengiug zullen verminderen en als gevolg daarvau zulleu 
de prijzen dalen. Ms gevolg hiervan wordt de mogelijkheid ge- 
opend, in her buitenland merle te dingen. 

Wij begrijpen dat in dezen gedachtengang iets ligt war aan- 
trekt, doch dadelijk rijst toch bij ons eene nuchtere vraag die 
ons tot ander inzicht brengt. Indien in de uitbreiding van 
productievermogen eener fabriek, gepaard ann de opvoering der 
productie tot her uiterste, het geheim verseholen ligt om in 
eigen land lagere prijzen te kunnen aanvaarden en buitendien 
voor uitvoer te kunnen werken, waarom is her dan noodig de 
gewenschtc verhooging van invoer~echten af te wachten! En wij 
herinneren ons voorbeelden waar inderdaad door uitbreiding der 
produetie gunstige resultaten verkregen zijn en daaronder nog 
wel iudustrieu bijna uitsluitend voor den uitvoer werkende, 
waarvoor dus de binnenlandsche markt geen gewicht in de 
schaal ligt. 

De four in her betoog van onze tegenstanders schuilt hierin, 
dat wat misschien voor een enkele onderneming in abstracto 
mogelijk zou kunnen zijn als alle omstandigheden daartoe mede- 
werken, ons voorgesteld wordt als naar nile waarschijnlijkheid 
te zullen gebeuren. 

Toegegeven moet worden, dat bij iedere onderneming een 
zeker bedrag ter zijde moet worden gesteld voor algemeene 
kosten. Wij denken hierbij ann kosten voor reclame, voor 
reizigers, voor kantoorpersoneel, soms ook voor gebouwen enz. 
Deze kosten stijgen of dalen niet attijd in verhouding tot her 
gel~roduceerde en zullen veelal her product meet bezwaren naar 
mate de omzet kleiner is. ¥aste, voor alle takken van nijverheid 
geldende regelen zijn hier niet te stellen. Nu eeus zullen die 
kosten groot gewicht in de schaal liggen, bij andere takken 
van nijverheid zal de druk nauwelijks gevoeld worden. Of en 
in welke mate bij vermeerderde productie de kosten per ggnheid 
dalen, is eene vraag die voor elken tak van nijverheid af- 
zonderlijk beoordeeld moet worden, evenals de vraag of fabrieks- 
uitbreiding met bet oog op de behoefte van her eigen land 
mogelijk is en aanbeveling verdient, l~eeds nu zien wij, waar 
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bet artike]en betreft van groote algemeene behoefte, de kleinere 
fabrieken plaats maken voor de grootindustrie. De voorbeelden 
liggen voor her grijpen, d a t e r  takken van nijverheid zijn, die 
niet winstgevend te maken zijn tenzij op groote schaal gedreven. 
Gelukkig dat niet gewacht is op verhoogde invoerreehten om 
zieh deze leering ten uutte te maken. Er zijn ook industrie~n 
ann te wijzen die als her ware gebonden zijn nan bet kleiner 
bedrijf, omdat her gelijkmatige en ~dnvormige moet wijken 
voor den persoonlijken stempel, dien de werkmeester a11een 
kan geven. 

Om onze beschouwing kort samen te vatten wijzen wij er 
op, dat ook thans reeds ons land mag bogen op eene groot- 
industrie en dat wij dus geen verhooging van invoerrechten 
behoeven om ons die te brengen; anderzijds dat lang niet alle 
takken van nijverheid zich voor eene groot-industrie leenen; 
wij denken hier b.v. aan onze kunstnijverheid. 

Hierboven stelden wij, dat de verwachtingen onzer tegen- 
standers, zooals wij die omschreven, in abstracto beschouwd, 
in vervulling kunnen komen, doch sleehts dan wanneer alle 
omstandigheden daartoe medewerken. 

Her eiseht weinig nadenken om in te zien dat waar de goede 
verwaehtingen zieh uitsluitend gronden op eene zuinige fabrieks- 
exploitatie door opvoering van de produetie, verminderde con- 
currentie in her eigen land zou leiden tot nieuwe wanverhouding 
tusschen productievermogen en afzet en alle voordeelen in rook 
zou doen verdwijnen. 

Laat ons aannemen dat de tariefhervormers een kans hebben 
dat hunne verwachtingen in vervulling zullen komen. Het blijft 
dan een kans en meer niet. De wetgever kan van te voren 
niet weten bij welke industriefin die goede kans bestaat, en 
loopt alzoo gevaar met zijn tarief van invoerrechten honderd- 
maal mis te tasten. Bovendien belemmert de wetgever met zijn 
tarief stellig in den aanvang den invoer, verhoogt hij in her 
blnnenland den prijs voor menige grondstof van andere nijverheids- 
takken, gaat daardoor den uitvoer tegen: (]it alles zijn gewisse 
nadeelen tegenover de onzekere kans. 

Indien wij voor ons de zekerheid hebben, dat de verwachtingen 
der tariefhervormers niet verwezenlijkt zullen worden, zoo rust 
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op oils de plieht uiteen te zetten, hoe wij ons den loop der 
zaken denken, bijaldien her tot invoering van besehermende 
reehten moeht komen. Wij nemen daarbij de meusehen zooals 
zij in werkelijkheid zijn als voortbrengers, die traehten zoo hoog 
mogelijken prijs te bediugen en als verbruikers ongezind om 
meet te betalen dan waarvoo r zij elders tereeht kunnen. 

Wordt de invoer uit het buitentand bemoeilijkt, dan zal de 
binnenlandsehe nijverheid traehten ook den prijs voor haar 
fabrikaat te verhoogen en dit zat gelukken zoolang de binnen- 
landsehe productie ontoereikend is om in de geheele behoefte 
te voorzien. 

Nemen wij nu eens dan, dat de verwaehting van den tarief- 
hervormer wordt verwezenlijkt: dat eigen nijverheid, als gevolg 
van meerderen afzet en betere prijzen en als gevolg daarvan 
hoogere winsten zieh uitbreidt. Bestaande fabrieken worden dan 
vergroot, nieuwe ondernemingen worden gestieht. De voort- 
brenging kan dan zoozeer toenemen, dat invoer nit her buiten- 
land overbodig is geworden. Blijft de onderlinge eoncurrentie 
bestaan, dan zal her inkomende recht op den duur geen invloed 
uitoefenen. 

Maar zeker kan men zijn, dat op deze hoogte niet zal worden 
stilgestaan. De winsten waren niet voor alle fabrieken gelijk. 
Zij die de hoogste dividenden gaven, bezwijken voor de ver- 
leiding tot nieuwe uitbreiding over te gaan, misso~hien gevolgd 
door nieuwe gegadigden, die met meet moed dan kennis zich 
op de nijverheid werpen. Wij zijn daardoor dadelijk tot den 
oorspronkelijken toestand teruggekeerd. Het tijdperk van ge- 
deeltelijke werkeloosheid is weder aangebroken. De besparing 
van kosten, verkregen door alle fabrieken t~t hun vol arbeids- 
vermogen op te voeren, is verloren. Egn groot verschil met 
vroeger is eehter gebleven. Overeenkomsten te maken met de 
nijverheid van de geheele wereld is heel wat moeielijker dan 
zich te verstaan met enkele ondernemingen in her eigen land. 
Dien weg zal men d a n -  gesteund door het i n v o e r r e e h t -  
ongetwijfeld inslaan. Waar de afzet in bet eigen land niet voor 
vergrooting vatbaar is, zullen de fabrieken zieh verstaan om 
den prijs niet lager te stellen dan noodig om den invoer uit 
het buitenland te breidelen. 

Lagere prijzen zullen wij dan niet zien en moeht er toeh 
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uitvoer naar her buitenland plaats vinden, dan zal het zijn ten 
koste van ons nationaal vermogen, van dat deel tier producten, 
dat beneden kostprijs op buiteulandsche markten wordt geworpen, 
omdat in her eigen land eerie prijsvermindering moet worden 
voorkomen. 


